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■L’escriptor i periodista Vicenç Vi-
llatoro fa dialogar a Massa foc(Pòr-
tic) el monjo, escriptor i organitza-
dor de les fogueres de la vanitat, Sa-
vonarola, i el polític i autor de El
príncep, Maquiavel, dos pensadors
que van coincidir a inals del segle
XV a la Florència dels Mèdici i dues
personalitats amb projectes anta-
gònics. 

Per una banda, com escriu Villa-
toro, Savonarola aposta en política
per canviar-ho tot, mentre que Ma-
quiavel creu que «cal canviar algu-
na cosa per no haver-ho de canviar
tot». En aquest sentit, Villatoro as-
segura que els dos van deixar un
cos teòric, però «no van ser grans
polítics, sinó pensadors d’interès».
El llibre va guanyar el Premi Carles
Rahola d’assaig .

La idea del llibre li va sorgir a Vi-
llatoro l’any  a la Universitat de
València a partir d’una presentació
que va fer Eliseu Climent sobre el
projecte de publicar el diplomatari
de la família Borja. En aquest con-
text, Villatoro va pensar que Savo-
narola i Maquiavel podien consi-
derar-se arquetips de dues mane-
res contraposades d’entendre la
política. Per una banda hi havia un
sistema de pensament i fer política
que «evocava l’heroisme, el sagrat

i que podia ser molt purità en les
formes, que apreciava el sacriici»,
que representaria Savonarola, i
això «es contraposava», per altra
banda, a una idea més mercantil
de la política més entesa com a in-
tercanvi i negociació, que repre-
sentaria Maquiavel. «D’aquests
dos mons, Savonarola i Maquiavel
servien per narrar les seves diver-
gències». 

L’escriptor detalla que bona part
dels moviments revolucionaris del
XX i del XIX tenen «una certa ad-
miració per Savonarola i per la idea
que tota negociació és una renun-
cia». Mentre, hi ha una altra con-
cepció més republicana i mercan-
tilista. Villatoro també manifesta
que, tot i ser uns teòrics, la tasca de
govern de Savonarola «no és espe-
cialment exemplar» i el pas pel go-
vern o per les accions de govern de
Maquiavel tampoc és «especial-
ment substantiva». En aquest con-

text, l’autor assenyala que ell no exi-
giria als polítics actuals necessària-
ment un gran cos teòric, sinó intuï-
ció, instint i unes maneres de fer la
política. «Ara sempre tens la im-
pressió que en el passat es donava
més». Savonarola i Maquiavel «són
de la primera gent que pensa polí-
tica amb impremta i, per tant, res-
pecte als seus anteriors, hi ha un
trastocament tecnològic que fa que
puguin ser i pensar d’una manera
diferent». Sobre el present, diu,
sempre «són més crítics i el passat

es mitiica», però no s’imagina avui
qui serien Savonarola ni Maquia-
vel.  Si es compara amb els actors
polítics de l’Estat, Villatoro creu
que el regeneracionisme catalanis-
ta de partir de inals del XIX s’apun-
ta més a una tradició mercantilista
i «la paraula negociar ha estat més
ben vista». També assenyala que
«hi ha un nucli dur que és anterior
al XIX i té expressions en el XX i XXI
que es basa en un nacionalisme es-
panyol conservador en el qual hi
ha coses que no es poden discutir
com la unitat d’Espanya i no són
objecte de negociació possible». 

Villatoro es va imaginar el llibre
abans com uns diàlegs que no pas
el que ha acabat sent, que és una
narració amb diàlegs a dins. Fins i
tot es va plantejar que fos una es-
pècie d’obra de teatre. L’estructura
era cronològica perquè hi ha un se-
gon tema de fons al llibre que és la
sorpresa i la imprevisibilitat de la
història.

Massa foc va guanyar el Premi
Carles Rahola . L’escriptor ex-
plica que tant per raons temàtiques
com pel gènere va considerar que
si volia que el llibre aspirés a la vi-
sibilitat necessitava algun subrat-
llat. «Em va semblar d’una certa
justícia poètica haver guanyat el
Premi Carles Rahola perquè la seva
igura podria sortir en un llibre que
es diu Massa foc». Recorda de Ra-
hola el seu «vessant polític i
intel·lectual» i que «acaba sent exe-
cutat i que es va enfrontar al totali-
tarisme».

En la seva obra, el periodista català fa dialogar Savonarola i Maquiavel sobre la crisi que
vivia la Florència dels Mèdici a finals del segle XV i dels quals diu que «no van ser grans
polítics, sinó pensadors d’interès que van deixar un cos teòric»

L’escriptor Vicenç Villatoro publica
«Massa foc», Premi Carles Rahola d’assaig

U
n fosc puzle de mentides,
mitges veritats i falses
identitats és una de les

darreres propostes d’aquest Tem-
porada Alta, que està a punt
d’abaixar el teló.Cronología de las
bestias, de l’actor, director i autor
argentí Lautaro Perotti juga, com
el títol indica, amb el temps per
construir un trencaclosques so-
bre el que ens fa humans, el que el
fundador de Timbre  deineix
com «el compromís amb la men-
tida».

Presentat com una comèdia
negra, el muntatge ordeix el sus-
pens en una casa de poble aïllada,
amb portes de vidre però molt poc
transparent. 

Dins hi viuen Olvido i Celia,
dues germanes d’una família
marcada per la desaparició del ill
d’una d’elles quan tenia  anys.
Més d’una dècada més tard, amb

, el nano reapareix i torna a casa
acompanyat d’una pistola i molts
silencis.

Carmen Machi és l’ànima
d’aquests  minuts de tensió que
divendres van passar pel Teatre
Municipal de Girona. L’actriu fa de
mare que no sap com mirar el ill
retornat, una dona plena de re-
mordiments, amb esclats de vio-
lència un xic gratuïts –no calen
cops per veure que hi ha coses que
no rutllen– i estirabots sarcàstics
dirigits contra la seva germana
(Pilar Castro, perfectament ambi-
gua), menys ingènua del que
semblava en un inici.

Perquè la gran virtut de l’espec-
tacle és precisament aquesta:
anar teixint la teranyina amb pa-
ciència, saltant cap enrere i enda-
vant per dosiicar la informació
amb comptagotes i aixecar, capa
sobre capa, la tèrbola mentida fa-
miliar.

Teranyina familiar
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Alba Carmona
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CRONOLOGÍA DE LAS BESTIAS
Autoria i Direcció: Lautaro Perotti.

Intèrprets: Carmen Machi, Pilar
Castro, Patrick Criado, Santi Marín,
Álvaro Lanvín. D DIA: 7 de desembre.

Teatre Municipal de Girona.



L’autor de «Massa Foc», el
periodista Vicenç Villatoro. ACN
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 El teatre de Blanes va allotjar, divendres passat, la IV Nit de Monòlegs, que
va servir per inaugurar la campanya de Joguines 2018-2019 que organitza la
Creu Roja. Per 3,5 euros, els participants van poder gaudir de l’humor desinte-
ressat de diversos artistes com: Pepi Labrador, el duet format per Danilo Facelli
i Hugo Martínez, Pau Murner i Àngel Miralles, aquest últim conegut per prota-
gonitzar l’espectacle ReEugenio. L’objectiu d’aquesta campanya és que uns
400 infants de Blanes, Lloret i Tossa puguin tenir un regal aquest nadal. 

Blanes celebra la quarta nit dels Monòlegs

AJ. DE BLANES


